Начальнику Сумської
митниці ДФС
вул. Юрія Ветрова,24, м. Суми, Україна,
20040
ЗАЯВА
про внесення до Реєстру вільних митних зон комерційного або сервісного типу
Прошу внести до Реєстру утримувачів вільних митних зон комерційного або сервісного типу
_______________________________________________________________________________,
(найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)
код/номер2 ____________________, місцезнаходження/місце проживання ________________.
У зв'язку з цим повідомляю:
тип вільної митної зони: комерційний/сервісний (необхідне підкреслити);
адреса складу/території (необхідне підкреслити): ____________________________________;
загальна площа (м2) складу/території (необхідне підкреслити): _________________________;
1

Заповнюється лише заявником - юридичною особою.

2

Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника
податків чи номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші
переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили
про це відповідні органи державної влади і мають відмітку в паспорті).
перелік категорій посадових осіб (крім посадових осіб митниці та контролюючих органів),
що матимуть право доступу у вільну митну зону:
___________________________________________
______________________________________________________________________________;
керуючий вільною митною зоною:
____________________________________________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)
загальна площа (м2) та/або об'єм (м3) (для резервуарів), що буде використовуватись для
зберігання товарів, поміщених у митний режим вільної митної зони3: ____________________;
склад/територію (необхідне підкреслити) облаштовано:
____________________________________
____________________________________
приміщення площею (м2) _________, яке(і) може(уть) бути надано(і) для розміщення
посадових осіб митниці та контролюючих органів, облаштовано(і):
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.4
____________
3
Для вільної митної зони сервісного типу заповнюється лише у разі здійснення операцій,
зазначених у частині першій статті 131 Митного кодексу України, з товарами, поміщеними у
митний режим вільної митної зони.
4

Заповнюється у разі необхідності розміщення таких посадових осіб.

Згода на обробку та поширення персональних даних відповідно до Закону України "Про
захист персональних даних":
_______________________________________________________________

Перелік документів, засвідчених копій документів, що додаються до заяви:
______________________________________________________________________________
Дата
5

М.П. (підпис)

ПІБ

Фізичною особою - підприємцем надається відповідно до Закону України "Про захист
персональних даних" згода митниці, якій подається заява, та Держмитслужби України на
обробку та поширення її (його) персональних даних, що містяться у цій заяві, в зв'язку та в
межах діяльності з ведення та оприлюднення Реєстру утримувачів вільних митних зон
комерційного або сервісного типу.

